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Η ΝΝΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΚΥΜΑ COVID-19
Όλοι στη ΝΝΟ καλούνται να διασφαλίσουν ότι έχουν κάνει τους εμβολιασμούς τους
κατά του COVID-19 και να εφαρμόσουν ασφαλείς συμπεριφορές κατά του COVID,
καθώς το τρέχον κύμα λοιμώξεων, που οφείλεται στις υποπαραλλαγές Omicron BA.4
και BA.5, συνεχίζει να αυξάνεται.
Υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των σοβαρών ασθενειών και ο αριθμός των θανάτων
θα αυξηθεί σημαντικά, εκτός εάν εμβολιαστούν άμεσα περισσότεροι άνθρωποι και
εφαρμόσουν μέτρα ασφαλείας κατά του COVID.
Ο Υπουργός Υγείας ΝΝΟ κ. Brad Hazzard δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι το 56%
(1.232) των θανάτων που σχετίζονται με τον COVID φέτος αφορούσαν άτομα που
είχαν λάβει δύο ή λιγότερες δόσεις.
"Βρισκόμαστε στην αρχή του τρίτου κύματος του Omicron, το οποίο είναι πιθανό να
κορυφωθεί στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου. Αυτή η αύξηση της μετάδοσης
στην κοινότητα επιφέρει σημαντικά αυξημένους κινδύνους για όσους δεν έχουν κάνει
τα εμβόλιά τους", δήλωσε ο κ. Hazzard.
"Ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες ή και χειρότερα,
είναι να κάνετε κάθε εμβόλιο που είναι διαθέσιμο για εσάς".
Εάν είστε πλήρως εμβολιασμένοι, έχετε 65% μεγαλύτερη προστασία από τη νοσηλεία
ή το θάνατο από το Omicron από ό,τι παρέχουν μόνο δύο δόσεις εμβολίου, σύμφωνα
με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Επιτήρησης των Εμβολιασμών.
Η Επικεφαλής της Υγειονομικής Υπηρεσίας ΝΝΟ Dr. Kerry Chant δήλωσε ότι εκτός
από το να κλείσουν ραντεβού για ενισχυτικό εμβόλιο, οι άνθρωποι θα πρέπει να
επιδεικνύουν κοινή λογική και να φορούν μάσκα προσώπου σε δημόσιους
εσωτερικούς χώρους, που δεν μπορεί να τηρηθεί η απόσταση ασφαλείας.
"Οι μάσκες προσώπου, η υγιεινή των χεριών, η παραμονή στο σπίτι όταν
αρρωσταίνουν, η αυτοεξέταση όταν παρουσιάζονται συμπτώματα, η απόσταση
ασφαλείας, όλα αυτά τα μέτρα δεν είναι καινούργια για εμάς", δήλωσε η Dr Chant.
"Αν δεν συσπειρωθούμε και πάλι σαν μια γροθιά, αυτό το νέο κύμα θα πλήξει σκληρά
τα σχολεία και τις επιχειρήσεις, όπως ακριβώς συνέβη με το BA.1, όταν χιλιάδες
εργαζόμενοι απουσίασαν από τις εργασίες τους".

Υπενθυμίζεται ότι οι ηλικιωμένοι και όσοι πάσχουν από υποκείμενες παθήσεις υγείας
πρέπει να μιλήσουν με τον παθολόγο τους ή τον επαγγελματία υγείας τους για αντιιικά
φάρμακα εάν προσβληθούν από τον COVID-19. Τα αντιιικά φάρμακα λειτουργούν
καλύτερα όταν λαμβάνονται εντός πέντε ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων.
Οι ενισχυτικές δόσεις (booster doses) του COVID-19 συνιστώνται για όσους είναι 16 ετών
και άνω και είχαν λάβει την τελευταία δόση της πρωτογενούς θεραπείας πριν από
τουλάχιστον τρεις μήνες.
Για να βρείτε την πλησιέστερη κλινική εμβολιασμού, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
nsw.gov.au.
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